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Fala o Presidente

membros associados, mas é conveniente fazer notar que
enquanto se mantiverem pequeninos em quantidade de
associados, são vulneráveis a uma grande quantidade de
Este boletim sai quase em cima da data
situações que podem determinar o seu breve encerramento.
em que perfizemos 22 anos de
existência.
É como tudo na vida, os primeiros anos de uma vida são
sempre críticos e necessitam, por parte das entidades
Efectivamente foi em 5 de Maio de 1986
parentais, de um carinho e cuidado grandes.
que a Federação Portuguesa de
Aeromodelismo foi oficialmente fundada, Será necessário que o entusiasmo dos primeiros tempos se
em escritura pública subscrita por seis clubes:
junte a um desejo de crescimento e que se estabeleçam os
laços necessários para cativar mais associados para esta
- Colégio Militar
modalidade e para o clube.
- Clube Xénon
É então necessário promover nos primeiros tempos uma
- Clube de Aeromodelismo de Lisboa
capacidade de entendimento entre os associados, uma
- Clube de Aeromodelismo de Setúbal
distribuição de funções para que todos se sintam úteis e
- Aero Clube de Torres Vedras
produtivos e um relacionamento com o meio que os cerca,
que os torne conhecidos, onde possam divulgar aquilo que
- Clube Prisma
praticam, uma integração nesse meio através das autarquias,
É pena que dois destes clubes, o Clube Xénon e o Clube propondo e efectuando acções quer públicas quer em meios
Prisma, já tenham fechado a sua actividade, mas esperamos escolares, ou convidando entidades para irem ver e colaborar
que a qualquer altura seja possível uma alteração dessa nas actividades do clube.
inactividade e que possam voltar, como aqui e acolá acaba
por acontecer a outros núcleos, que após um período de Também aqui se sugere que se estudem e estabeleçam, em
encerramento acabam por encontrar um modo de crescer um ambiente do clube, os objectivos que se pretenderão atingir e
o espaço temporal para os alcançar.
pouco e manterem-se vivos.
Loureiro de Sousa
Presidente

É salutar que se formem novos núcleos , mesmo que isso
represente algum esforço de pequena quantidade de

Portimão Air Festival 08
A presença da FPAm
Em resposta a convite que nos foi feito por Júlio Isidro, que colaborou com a
Câmara Municipal de Portimão na organização, estivemos presentes no 1º
Festival Aéreo realizado naquela cidade algarvia, de 25 a 27 de Abril de 2008.
Foi–nos facultada a utilização de um stand com 9 metros quadrados, onde
expusemos modelos de algumas das classes praticadas. Junto ficou localizado
outro stand do nosso filiado SAM 74 onde foram facultados os primeiros
contactos na montagem de modelos de iniciação, a jovens interessados.
Na zona adjacente aos stands, estava disponível uma “pista “ que, embora com
algumas limitações, permitiu efectuar demonstrações de voo com modelos
park flyers e old time de motorização eléctrica.
Colaboraram nestas acções os aeromodelistas Luís Vilhena e Tiago Calhau da
SAM 74 e José Correia do ASAS, Associação de Aeromodelismo do Sul.
Registou-se boa afluência de público a quem foi prestado os esclarecimentos
pedidos.

João Barbosa
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Semana da Cultura e do Desporto
Escola Luís Madureira
DE PEQUENINO…

A Semana da Cultura e do Desporto da Escola Luís
Madureira, em Alfragide, decorreu em 28 e 29
Janeiro.
O convite e o desafio foi aliciante: montar uma
exposição com vários tipos de aeromodelos no átrio de
entrada da escola, e todos os alunos e alunas da
escola teriam que realizar a construção e decoração
de um aeromodelo e fazê-lo voar.
TODOS?!?!?! Sim, foram só 312 (trezentos e doze…),
eles e elas, desde o
primeiro até ao nono ano…
Com a ajuda dos respectivos professores nesses dois dias foi um fartote de
corta e cola, pinta e repinta, testar e fazer voar. Os aeromodelos muito
simples foram realizados na íntegra pelos alunos, utilizando balsa para a
fuselagem, cartolina para asa e empenagens, canetas de feltro para
decoração e plasticina como lastro para equilibrar o modelo.
Se para alguns e algumas a tarefa foi fácil, para outros o desafio foi deveras
extenuante, pois cortar cartolina e dobrar para fazer asa e empenagens, com
dedos pequeninos não se afigurava fácil…
No entanto e para espanto geral foram justamente os mais novos que mais
facilmente realizaram o que lhe foi pedido e proposto, não tendo alguns dos
mais velhos
achado que
“aquilo
ia
voar…”
Nos
dois
dias realizaram-se voos de demonstração
indoor, em voo livre e voo rádio controlado
com um modelo de motorização eléctrica, que
voou ao ar livre no pátio da Escola, fazendo as
delícias de miúdos e graúdos, pois também
alguns professores duvidavam do sucesso que

se avizinhava…
Para terminar em beleza nada melhor do que uma
mini competição, com os modelos por eles
realizados, no ginásio da Escola, para “ver” ao
cronómetro qual voava mais tempo.
Futuros aeromodelistas? Só o tempo o dirá, mas
vontade não lhes faltou… .
Abel Coelho
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Semana Cultural
Escola Braamcamp Freire
A convite da Escola Braamcamp Freire, na Pontinha,
em Lisboa, esteve a FPAm presente na Semana
Cultural da escola, em mais uma acção de divulgação
de aeromodelismo.
Numa sala, foi montada um exposição de modelos e
motores, e no ginásio foi realizada uma tarde de voo
com diversos tipos de aeromodelos, incluindo voo
livre e rádio controle, aviões e helicóptero.
O texto que segue é da autoria de um dos alunos
responsáveis pela organização, João Monteiro, e
deixamos as suas palavras para explicar o que
aconteceu .
Abel Coelho

Decorreram, no período de 12/03/2008 a 14/03/2008,
na Escola Secundária Braamcamp Freire, no âmbito
da disciplina de Área de Projecto, duas actividades,
com o apoio da Federação Portuguesa de
Aeromodelismo. Uma delas foi uma exposição de
aeromodelos, que esteve presente na sala E3,
durante os três dias da Semana Cultural:
Quarta-feira, por volta das duas horas e em conjunto
com o Sr. Abel Coelho, Director Técnico da FPAm, a
exposição foi montada. Esteve aberta durante essa
tarde, tendo, no entanto, sido interrompida, para se
realizar a demonstração de aeromodelos.
Quinta-feira, a exposição esteve aberta todo o dia,
tendo-se registado maior afluência de visitantes, não
só de alunos e professores da nossa escola, como
também de outras escolas. Sexta-feira, durante a
manhã ainda se registou a afluência de algumas
turmas e alunos individualmente. O número de visitantes da exposição e da demonstração rondou os 160,
entre alunos e professores.
A outra actividade realizada teve lugar na quarta-feira. Foi uma demonstração de aeromodelos em voo.
Decorreu desde as 17 horas até às 20 horas. Além do Sr. Abel Coelho tivemos a colaboração do Sr. Mário
Gomes, Director Financeiro da FPAm.
Durante esta demonstração tivemos vários aeromodelos em voo: um Butterfly, um helicóptero, aviões “normais”
e um avião de acrobacias, que foi cedido pelo professor Rui Prata, que lecciona matemática na nossa escola e
é também um entusiasta do aeromodelismo.
Merece especial referência o facto de termos mobilizado um grande número de professores, nomeadamente
das áreas de Física e Química e Matemática para este evento e, no nosso ponto de vista, de neles termos
despertado um foco de interesse para o aeromodelismo, enquanto forma de complementar o ensino oferecido
pela nossa escola, tornando-o mais atractivo. Fala-se mesmo em avançar com um clube/atelier de
aeromodelismo, o qual ficaria seguramente entregue aos professores que dele são mais entusiastas.
Também para o nosso grupo de trabalho a organização destes eventos para a Semana Cultural foi de grande
importância, na medida em que permitiu dar a conhecer ao meio escolar o trabalho que por nós está a ser
desenvolvido, meta esta que desde logo estabelecemos no início do ano.
João Monteiro
(aluno da E.B.F.)
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Construção de modelos de voo livre
Clube Aeromodelismo do Norte

O CAN - Clube Aeromodelismo do Norte, mais uma vez e em colaboração com a Câmara Municipal de Matosinhos,
realizou um evento de construção de modelos de voo livre.
Este tipo de evento teve como principal tarefa divulgar e
captar a atenção dos jovens para esta modalidade.
O evento realizou-se durante as férias escolares da
Páscoa, onde estiveram presentes cerca de 30 alunos de

ambos os sexos das escolas do concelho, com idades entre os 6 e 14 anos.
Como se pode observar nas fotos, houve bastante adesão pela parte feminina,
notando-se um grande entusiasmo pela modalidade em questão. Esta acção foi
monitorizada por sócios do CAN, que se disponibilizaram para o efeito.
Manuel Cardoso
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Mira Pylon 2008
Clube de Aeromodelismo Asas de Mira
Conforme calendário de eventos da FPAm, teve
lugar em 30 de Março na pista do C.A. Asas de
Mira a primeira prova nacional de F3D de 2008.
Com condições atmosféricas algo adversas, vento
por vezes bem forte e alguma chuva, decorreu com
uma organização de bom nível e também
entusiasmo dos participantes nas diferentes classes
D, DN, e DI.
De realçar a preciosa colaboração de vários
elementos femininos no elenco da organização!

É que para por em curso uma prova desta modalidade, conforme regulamentos internacionais FAI, são só precisos no
mínimo dezassete elementos!!
Os concorrentes eram onze, sendo seis de nacionalidade Espanhola!.
Nesta, como noutras modalidades, revela-se cada vez mais necessário que os clubes mobilizem colaboradores a quem
será ministrada formação, para que as provas decorram com menor número possível de falhas.
Por último, realçamos a excelente camaradagem entre todos os participantes e a habitual simpatia dos elementos do
Clube de Aeromodelismo Asas de Mira.
João Barbosa

F3DI

F3DN

Classif
.

Concorrente

Licença
Desp.

Clube

Pontos

Classif.

Concorrente

Licença
Desp.

Clube

Pontos

1º

Marco Inácio

2148.03
ACA

ACA

608.33

1

Marcelino
Tomas

1861.02
ACA

ACA

440.12

2º

Vasco
Santos

2947.06
ACA

ACA

641.91

2

Guilherme
Martins

1951.02
ACA

ACA

442.48

3º

Álvaro Diaz

32644672

Viravolta

702.47

3

Carlos
Seabra

41.83 AM

AM

445.83

4º

Ivan Vinhas

53190675

Furavientos

720.05

4

Manuel
Gonzalez

35566039

Furavientos

447.83

5º

Estanislao
Ferrero

10186031

Furavientos

800

5

Roberto
Otero

36032224

Furavientos

489.06

6

Roberto
Sedes

32643432

Viravolta

750.69
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Divulgação do aeromodelismo na E. B. 2/3 e Secundária de Mação
Associação de Modelismo Verde Horizonte
À semelhança do ano transacto, a Associação de
Modelismo Verde Horizonte realizou uma actividade
de divulgação de aeromodelismo na Escola E. B. 2/3 e
Secundária de Mação, no passado dia 4 de Abril.
A actividade dividiu-se em três partes fundamentais, e
contou com a uma assistência composta por alunos e
professores, num total de cerca de 80 pessoas.
Iniciou-se com uma conferência de divulgação do
aeromodelismo, com recurso a meios informáticos, e
na qual foram abordados temas como as disposições
gerais da prática da actividade, relacionadas
essencialmente com a função e método de
funcionamento do Clube e da Federação, bem como a
relação existente entre essas duas entidades.
Na fase posterior, aplicou-se um sistema interactivo,
através da visualização de vídeos, utilização de um
simulador de voo e explicação/construção de modelos
(Tucano e Mosquito) distribuídos pelos alunos, e
que foram cedidos pela FPam, ao abrigo do seu
programa de educação.
A actividade terminou com uma demonstração de
voo no recinto exterior da escola com aviões park
flyer, tendo sido efectuados dois voos que, como
era esperado, despertaram grande euforia entre
os presentes.
Foi notória a forte adesão dos alunos, que se
revelaram motivados e interessados pela prática
do aeromodelismo. Esse facto deveu-se em
grande parte à alteração dos conteúdos e
método da apresentação deste ano, e devido
também à distribuição dos modelos cedidos pela
Federação, que tiveram grande sucesso e
ajudaram a vincular ainda mais a presença do
aeromodelismo na semana de actividades da
escola. Com o decorrer desta actividade, a nossa
associação espera ter cativado jovens e incentivar
os mesmos a comparecer nas nossas instalações,
bem como a participar em outras actividades que
serão ainda organizadas ao longo do ano.
Perante um balanço final positivo é de enaltecer a
cooperação da FPAm e das entidades da escola que
se envolveram no processo, e que nos ajudaram a
criar condições para que o evento tenha sido um
sucesso.
Esperamos ter a possibilidade de voltar a realizar
eventos como este no futuro, procurando divulgar
ainda mais a prática da nossa actividade e o
trabalho realizado pela nossa associação.
Bruno Silva Dias
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XX Aniversário Grupo de Aeromodelismo "OS CAÇAS"
Grupo de Aeromodelismo " Os CAÇAS "
No passado Domingo, dia 6 de Abril de
2008, o Grupo de Aeromodelismo " Os
CAÇAS " celebrou a bonita idade de 20
anos de actividade. Uma vez mais o
Clube reuniu associados e muitos
convidados e juntos celebraram mais um
aniversário. Como não podia deixar de
ser... aproveitámos para realizar mais
uma prova do Campeonato nacional nas
modalidades de F2B , F2C e F2F.
Amílcar Contente
A festa foi desportiva e social e realizouse na Secção de Aeromodelismo do
Colégio Militar, em cuja pista decorreu a
competição. Foram referidas por vários
presentes as valiosas contribuições
dadas por este clube ao aeromodelismo nacional ao longo destes 20 anos, não só na formação de muitos
jovens como na alta competição, com resultados em ambas as categorias de relevante distinção. No local
foram distribuídos também os prémios aos vencedores das diversas classes em prova.
Nota Dir.
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Reunião Preparatória F3D—Pylon
FPAm
Realizou-se no passado dia 1 de Março, em Pombal,
uma reunião de trabalho entre a Federação
Portuguesa de Aeromodelismo e os Clubes
organizadores de provas da classe F3D – Corridas
Pylon, com vista à preparação da época 2008.
Estiveram presentes 3 dos 4 clubes organizadores,
tendo o representante do outro clube informado que
problemas de última hora impediam a sua
participação.
Esta reunião foi convocada pela Comissão Técnica da
referida classe, tendo sido debatidos assuntos de
interesse para esta modalidade tão específica do
aeromodelismo.
A mudança e clarificação de Regulamentos
emanados pela FAI – Federação Aeronáutica
Internacional, levou a que de imediato e conforme
mandam os regulamentos, algumas medidas fossem aplicadas, para acompanharmos o que se faz também por
esse mundo fora.
Debateu-se também o “problema” da logística material de uma prova, não na sua componente humana, mas
material mesmo, desde os Pylons propriamente ditos, a material de apoio e segurança para que as provas
realizadas durante esta época desportiva seguissem todos os aspectos legais previstos.
Os clubes presentes emitiram as suas opiniões e dúvidas sobre este assunto, tendo ficado decidido que se
tentaria organizar uma “box” / “caixa” com o material de campo, a ser utilizada por todos, sendo obtidas
localmente algumas outras soluções que por manifesta dificuldade de transporte, seriam da incumbência de
cada um, por si.
Foi esta reunião considerada por todos como positiva, ficando abertas novas portas de divulgação e debate
sobre o F3D.
Abel Coelho

Open Ibérico de F3D
Aero Clube de Águeda
No fim de semana de 10 e 11 de Maio,
decorreu no Aero Clube de Águeda
mais um Open Ibérico de F3D,
pontuável para o Campeonato
Nacional.
Ao mesmo tempo, decorria em Itália
uma prova de F3D FAI, o que levou os
nossos colegas de Murcia a optar
pelos ares de Siziano, com uma
prestação bem merecedora do aplauso
dos presentes em Águeda, logo que a
notícia foi recebida.
Parabéns,
Fernando Banón, Nico Yepes e Beatriz
Yepes.
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Em Águeda, um OS FX e os MVVS Q500 voaram quatro mangas na tarde de Sábado,
sob vento forte e frio, seguidas do já tradicional jantar de convívio, desta vez à moda
da Bairrada.
A manhã soalheira de Domingo viu melhores afinações e após mais quatro mangas
bem disputadas, encerrou-se a prova oficial. Depois de almoço, vieram os “trainers”,
estrelas de uma divertidíssima e animada competição, à qual não faltaram loopings e
tonneaux para refrear os fugitivos.
Esta foi a segunda prova do campeonato de 2008 com
pilotos do nosso país vizinho a pontuar para o “nosso”
Campeonato Nacional. Os resultados deixam bem claro
que a abertura das fronteiras Nacionais aos praticantes
de outros Países é um estímulo à nossa própria
evolução, como praticantes e como organizadores de
eventos.
A S.A do Aero Clube de Águeda agradece à FPAm, aos
patrocinadores e a todos os que colaboraram na
preparação e organização desta prova.
Até 15 de Junho, em Pombal.
Marcelino Tomás

Classificações:
Q500 Open

Nacional F3DN

Iniciados F3DI

Trainers

1.º - Marcelino Tomás (ACA)

1.º - Marcelino Tomás (ACA)

1.º - Marco Inácio (ACA)

1.º - Abel Coelho (CAL)

2.º - Manuel Gonzalez
(Furaventos)

2.º - Manuel Gonzalez
(Furaventos)

2.º - Vasco Santos
(ACA)

2.º - Vasco Santos (ACA)

3.º - Marco Inácio (ACA)

3.º - Roberto Otero (Furaventos)

3.º - João Gaspar (MCPO)

4.º - Roberto Otero (Furaventos)

4.º - Roberto Sedes (Viravolta)

4.º - Jorge Oliveira (ACA)

5.º - Roberto Sedes (Viravolta)

5.º - Carlos Seabra (AM)

5.º - Manuel Gonzalez
(Furaventos)

6.º - Carlos Seabra (AM)

6.º - Guilherme Martins (ACA)

6.º - José Carlos (MCPO)

7.º - Guilherme Martins (ACA)
8.º - Vasco Santos (ACA)
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Meeting “Aviões e Espetadas no Arrepiado”
Associação de Modelismo “os Pikuinhas”
No passado dia 4 de Maio de 2008, foi efectuado
mais um dia a que começamos a dar o nome
"Aviões e Espetadas no Arrepiado", à imagem do
que foi efectuado no ano passado.
Desta vez contamos com a participação de sócios
do Modelismo Clube de Pombal, que convidados,
compareceram em força.
Com a participação de um numero apreciável de
sócios dos Pikuinhas, este dia contou com 26
pilotos, mais acompanhantes e famílias.
Foi um dia muito bem passado, com muitos voos,
muitas espetadas, muita bebida, e muita
confraternização.
Fica aqui o agradecimento especial a quem veio de
longe para passar o dia conosco. Muito obrigado a
todos.
Ficou a promessa... "Para o ano há mais".
David Lopes
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Meeting Internacional “I Coimbra Jets”
Clube de Aeromodelismo Asas de Mira
Clube de Aeromodelismo de Coimbra
No fim de semana de 26 e 27 de Abril realizou-se o primeiro meeting
de aviões a jacto de Coimbra. Contamos em breve apresentar um
número especial do nosso Boletim dedicado a este encontro. Até lá
deixamos algumas fotos para aguçar o apetite!

O Kanguru de Carlos Marques (Pontevedra)

O F 15 de J. Miguel Silva
A turbina que equipa o
Falcon 120, feita pelos
irmãos Monteiro

Bobcat de Julio Iglesias pronto a voar

Reabastecendo...
- 11 -

FPAm News

Nº 3 — Maio/2008

AGENDA
Competição

17 Maio — III INDOOR-XXI Alverquíadas (F1Indoor,F3Indoor)
Encontros

10-11 Maio — 6º Pylon Águeda -Open Ibérico (F3D, DN)

18 Maio — VI Encontro CAN de Hidros (F3C, F3A)
3-4 Maio — Encontro de Jactos 2008 (F3 Jactos)

18 Maio — Memorial Saphera da Costa (F2B, C, BI)
24-25 Maio — 1ºOpen Internac.al do Seixal 2008 (F3A, AN, AI)
25 Maio — Heli Verde Horizonte (F3C, CI)
31 Maio—01 Junho — Trofeu Artur Sereno (F3B)
8 Junho — 3ª Rota dos Móveis 2008 (F3C, CI)
14
Junho—
—3ªIIRota
F3F dos
Condeixa
8 Junho
Móveis2008
2008(F3F)
(F3C, CI)
15 Junho
Junho —
— II
Pylon
2008
(F3D,
DI, DN)
14
F3FPombal
Condeixa
2008
(F3F)
22
Wings 2008
15 Junho
Junho —
— Rotor
Pylon Pombal
2008(F3C,
(F3D,CI,
DI,CN)
DN)
22
Taça de
Portugal
F4B)
22 Junho
Junho —
— Rotor
Wings
2008(F2B,
(F3C,C,
CI,F;CN)
28-29
Junho
— Taça
de Portugal
F3A
AI, AN)
22 Junho
— Taça
de Portugal
(F2B,
C,(F3A,
F; F4B)
6 Julho — II troféu CAN F3C (F3C, CI)
28-29 Junho — Taça de Portugal F3A (F3A, AI, AN)
12-13 Julho — Open Intern.al F3F-STª. IRIA RACE (F3F)
6 Julho — II troféu CAN F3C (F3C, CI)
19-20 Julho — 1º Troféu MCPO— F3A 2008 (F3A, AI, AN)

8 Junho — Sardinhada (F3 Todas)
10 Maio — Enc.Nac.al Modelos Motorizados RC (F3 Todas)
8 Junho — I Encontro RC de Viseu (F1 Todas, F3 Todas)
11 Maio — Encontro H13 (F3 Todas)
14 Junho — Troféu Carlos Oliveira (F3 Old Timers)
17 Maio — III INDOOR-XXI Alverquíadas (F1Indoor,F3Indoor)
21 Junho — XVI Aniversário CAN (F3 A,B,C,STD,CI)
18 Maio — VI Encontro CAN de Hidros (F3C, F3A)
22 Junho — IX CAS Hidros (F3 Hidros)
7 Junho — Encontro Nac. Voo Circular (F2 Todas)
6 Julho — 7º Encontro Verde Horizonte (F3 Todas)
8 Junho — Sardinhada (F3 Todas)
6 Julho — Encontro de Aerom. Cidade Coimbra (F3 Todas)
8 Junho — I Encontro RC de Viseu (F1 Todas, F3 Todas)
6 Julho — 3º Encontro Festas de São Pedro (F3A)
14 Junho — Troféu Carlos Oliveira (F3 Old Timers)
6 Julho — Encontro de Hidros (F3 Hidros)
21 Junho — XVI Aniversário CAN (F3 A,B,C,STD,CI)
12 Julho — I Enc.Aerom.Cid.Amarante (F3A,B,C,AN,AI;F4C)
22 Junho — IX CAS Hidros (F3 Hidros)
12 Julho — Encontro Nacional de Maquetas (F4B,C,ES,SN)
6 Julho — 7º Encontro Verde Horizonte (F3 Todas)
13 Julho — Encontro de Barrosas (F3F)
6 Julho — Encontro de Aerom. Cidade Coimbra (F3 Todas)
26 Julho — Encontro de Bragança (F3 Todas, I)
6 Julho — 3º Encontro Festas de São Pedro (F3A)
6 Julho — Encontro de Hidros (F3 Hidros)
12 Julho — I Enc.Aerom.Cid.Amarante (F3A,B,C,AN,AI;F4C)
12 Julho — Encontro Nacional de Maquetas (F4B,C,ES,SN)

Encontros

13 Julho — Encontro de Barrosas (F3F)

3-4 Maio — Encontro de Jactos 2008 (F3 Jactos)

26 Julho — Encontro de Bragança (F3 Todas, I)

10—Maio — Enc.Nac.al Modelos Motorizados RC (F3 Todas)
11
Maio
— Encontro
H13sobre
(F3 Todas)
Para
mais
informações
sobre
esteseventos,
eventos,consultar
consultarooCalendário
Calendário2008
2008em
emwww.fpam.pt
www.fpam.pt
Para
mais
informações
estes

Para terminar, informamos que há duas alterações ao Calendário de Eventos de
2008, apresentado no sítio da FPAm:
•
•

O encontro “Asas de Portugal”, organizado pelo SAM 74, terá lugar de 12 a
14 de Setembro, e não de 5 a 7 desse mês, como originalmente previsto.
O encontro Pombal Indoor, originalmente previsto para 15/Março, foi adiado
para data a anunciar.

Em ambos os casos, a alteração deve-se à ocupação dos locais dos eventos.
Arnaldo Correia
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